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Studiedag team de Vonder
Afgelopen dinsdag, 3-4-2018, hebben we als team opnieuw een studiedag gehad.
In de ochtend zijn we aan de slag gegaan met ons rekenonderwijs. Centrale vraag
daarbij was: Hoe gebruiken we onze huidige methode? Als leidraad of juist leidend?
Interessant, ook gezien onze huidige schoolontwikkeling.
’s-Middags zijn we in groepen op 5 scholen gaan kijken om ons daar te laten inspireren
door verschillende concepten. Vragen die daarbij aan de orde kwamen: Hoe wordt er op
andere scholen gewerkt met methodes (of juist niet), hoe worden daar de leerpleinen
gebruikt, op welke manier worden daar instructies gegeven, wat is de rol van de
leerlingen daar, wat is de rol van de ouders daar, etc.?
In ons volgend teamoverleg wisselen we de ervaringen uit en gaan we kijken of er zaken
zijn die we ook hier kunnen inzetten.
Ik realiseer me dat ik nog nauwelijks concrete zaken heb benoemd die ons
onderwijsaanbod zullen veranderen en wat u dus terug moet kunnen zien in de groep
van uw zoon en/of dochter.
Dat kan nu ook nog niet omdat we volop in de zoektocht zitten naar ‘wat-is-goed-enpast-bij-de-Vonder’!
Binnenkort moet dat natuurlijk wel leiden tot concrete plannen en zodra die helder zijn
laten we het aan u en de leerlingen weten.
Wordt vervolgd…
Enquête schooltijden
Afgelopen donderdag hebben we de laatste ‘stembiljetten’ binnen gekregen t.a.v. de
schooltijden-enquête. We hebben 261 formulieren uitgestuurd en er maar liefst 220
ingevuld terug gekregen; dat is ruim 84% en daar zijn we erg blij mee.
De uitslag bespreken we eerst in de MR-vergadering d.d. 5-4-2018. In onze volgende
nieuwsbrief zullen we uitgebreider terugkomen op die enquête en eventuele besluiten
met u delen.

Schoolregels
In de komende periode stellen we 1 afspraak per week centraal.
Dit zijn ze:
1. We houden rekening met elkaar.
2. We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.
3. We zorgen voor een veilige school(-omgeving).
4. We zorgen goed voor alle materialen.
5. We zorgen voor rust in de school.
De afspraken gelden voor zowel leerlingen, collega’s en ouders.
Bibliotheek
Serie op tv: De regels van Floor

Vanaf zondag 8 april om 9:10 uur komt de VPRO op NPO Zapp met de zestiendelige
jeugdserie De regels van Floor. De serie draait om de eigenwijze Floor en is gebaseerd op
de succesvolle gelijknamige boekenreeks van Marjon Hoffman. In Floors wereld
bedenken kinderen, net als volwassenen, hun eigen regels. Hoe ga je om met een
irritante broer? Wat doe je als je een spuuglelijke jas cadeau krijgt? Wat doe je als je
beste vriendin een krentenbaard heeft en jij er ook eentje wil? Waarom is karpervissen
een mannending? Floor heeft het allemaal meegemaakt en weet de antwoorden.

BoekenBende Oisterwijk
3 april 2018, van 15:30 tot 16:30 | de Bibliotheek Oisterwijk
Kosten: €2,50 (inclusief drankje en iets lekkers)
Talentvolle Boekenwurmen opgelet! Wil jij aan de slag met de nieuwste boeken en
ontdekken wat je nog meer kan met verhalen? Sluit je aan bij de BoekenBende.
Tijdens de BoekenBende leer je alles over de wereld die de Bibliotheek Oisterwijk te
bieden heeft en ga je aan de slag met de bijzonderste verhalen. Tekenen, schrijven,
lezen, doe-opdrachten, gedichten maken, sprookjes ontdekken… Noem het maar op! Heb
je zelf een idee? Kom ermee!
Praktische informatie
De BoekenBende is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 11 jaar oud. Je kan deelnemen
aan de hele reeks of alleen één losse BoekenBende. De BoekenBendes zijn op dinsdag 310-17 april en op dinsdag 8-15 mei-22 mei, altijd van 15:30 tot 16:30 uur. Voor elke
deelname vragen wij een bijdrage van €2,50 (inclusief drankje en iets lekkers).
Aanmelden of meer informatie? Mail dan naar MichelleOolders@bibliotheekmb.nl .

Kledinginzameling Basisschool De Vonder
Heeft u ook uw kledingkast opgeruimd en de winterkleren verwisseld voor de
zomerkleren? Wat niet meer past, versleten of geen mode meer is kunt u in zakken doen
en inleveren op Basisschool de Vonder. Ingeleverde kleding komt geheel ten goede aan
het Leger des Heils. En van de opbrengst kunnen wij op school leuke dingen doen.
Maandag 9 april, dinsdag 10 april en woensdag 11 april kunt u uw kleding inleveren in
het schoolgebouw van Basisschool De Vonder, onder de trap bij de hoofdingang
ALLE textiel mag bij ons ingeleverd worden: kleding, schoenen (per paar gebonden),
gordijnen en (zachte) knuffels. Schoon is een pré, maar het hoeft niet per se mooi of “zo
goed als nieuw” te zijn. Wat niet herdraagbaar/herbruikbaar is, kan het Leger des Heils
recyclen.

LET OP:
· Sterk bevuilde of natte textiel mogen NIET worden ingezameld;
· Doneer uw kleding altijd in een afgesloten zak, ter bescherming van vocht en vuil.
Afsluitend concert

Concert leerlingen bs De Vonder dit jaar samen met familieconcert muziekvereniging
prinses Juliana
Het traditionele familieconcert van Muziekvereniging prinses Juliana is dit jaar
gecombineerd met het slotconcert van de leerlingen van basisschool de Vonder.
Dit jaar hebben maar liefst 67 leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 van basisschool De
Vonder 5 weken lang muzieklessen gevolgd. Deze muzieklessen zijn verzorgd door
vakdocenten van de muziekschool en vrijwilligers van Muziekvereniging Prinses Juliana.
De leerlingen hebben de afgelopen weken op school hard en enthousiast geoefend om op
een echt muziekinstrument te leren spelen. U zult versteld staan van wat de kinderen in
zo’n korte tijd al geleerd hebben!
De basisschoolleerlingen zullen samen met leden van het opstap-, midden- én
harmonieorkest van muziekvereniging Prinses Juliana een ruim 100-koppig orkest
vormen, wat deze middag onder leiding staat van maar liefst drie dirigenten: Bart
Holleman, Daan Morris en Jules van de Loo.
Naast het optreden met de muzikanten in spé van de Vonder, zullen onze jeugdleden
samen met het groot orkest enkele nummers uit de Top 40 ten gehore brengen,
compleet met basgitaar en elektrische piano. Deze nummers zullen u, maar vooral ook
uw kinderen zeker bekend in de oren klinken. Tevens wordt deze middag met trots het
nieuwgevormde opstaporkest gepresenteerd, waarin de jongste leden van de vereniging
samen muziek maken. Ook wordt het podium vrij gemaakt voor de jeugd van het
middenorkest en de jeugdslagwerkgroep.
Nieuwsgierig geworden naar deze happening? U bent van harte welkom op zondag 15
april om 14:00 uur in Den Boogaard! Dit interactieve concert is gratis toegankelijk, start
om 14:15 en duurt ongeveer één uur. Na afloop is er voor alle kinderen én volwassenen
de mogelijkheid om zelf muziekinstrumenten uit te proberen en zo een heus
toeterdiploma in de wacht te slepen.

Oproep luizencontrole!
In de nieuwsbrief van begin maart heb ik een oproep gedaan voor nieuwe
luizenouders én een luizencoördinator……
helaas is daar GEEN reactie op gekomen en dat vind ik erg jammer.
Ik ga aan het eind van dit schooljaar (na 7 jaar) echt stoppen met de luizencoördinatie
en als er niemand is die dat van mij over gaat nemen dan is er vanaf volgend schooljaar
(2018/2019) op de hele Vonder geen luizencontrole meer.
Ik hoop dat deze oproep toch wat mensen op de been brengt om het over te gaan
nemen….
Ook zoek ik nog 1 ouder voor de groep van Elly/Majella en 1 ouder voor de groep van
Suzanne/Bregje!
Dus…. heb je daar een kind in de groep en zou je ons willen helpen op de
maandagochtend na elke vakantie, stuur mij dan een mailtje!!!
Lijkt het je iets of wil je meer informatie dan mag je mij ook mailen!!
Mijn mailadres is: stijndanny@hotmail.com
Groetjes,
Danny van den Meijdenberg
Groet,
Team BS de Vonder
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